
Utrata włosów u kobiet może być uwarunkowana 
genetycznie, wystąpić w ciąży, po porodzie, czy  
w okresie menopauzy. Włosy często stają się 
przerzedzone lub ich linia wyraźnie się cofa. Nie jest to 
tylko problem kosmetyczny. Stan ten może mieć również 
wpływ na twoją samoocenę, pewność siebie i relacje 
osobiste, a nawet rozwój zawodowy. Szacuje się, że 
niemal połowa osób, których dotyczy utrata włosów 
to kobiety. Z tego powodu wiele z nich zmaga się  
z emocjonalnymi i psychologicznymi problemami.

Dzięki NeoGraft® możesz skutecznie zatrzymać utratę
włosów i poprawić ich gęstość. To jedno z najbardziej 
popularnych urządzeń na rynku, które cieszy się 
zaufaniem lekarzy i pacjentów, doceniających wyjąt-
kowo naturalne efekty zabiegu.
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Kto może skorzystać z transplantacji włosów?
Każdy, niezależnie od typu włosów oraz płci, może poddać 
się przeszczepowi włosów urządzeniem NeoGraft®. Lekarz 
ocenia kluczowe kryteria dla każdego pacjenta. 

Jak długo trwa zabieg?
Czas zabiegu zależny jest od liczby przeszczepów (graftów)
Średnia ich liczba wynosi 2000 i zajmuje 6 – 8 godzin.

Jak długo trwa rekonwalescencja?
Rekonwalescencja po zabiegu urządzeniem NeoGraft® trwa 
o wiele krócej, ponieważ zabieg różni się od tradycyjnego 
przeszczepu włosów (brak nacięć skóry). W początkowym 
okresie, przez ok. tydzień, nowe włosy są wrażliwe i lekko 
uniesione. Mogą pojawić się strupki, które zejdą do dwóch 
tygodni od zabiegu. Większość pacjentów jest w stanie 
wrócić do swoich zajęć najpóźniej 2 tygodnie po zabiegu.

Jak szybko będą widoczne efekty zabiegu?
Przeszczepione włosy pozostają w uśpieniu przez około 3 – 
4 miesiące po zabiegu. Ten cykl wzrostu włosa nazywany jest 
telogenem. Łączy się on następnie z anagenem, czyli okresem 
powstawania kolejnego, nowego włosa, wyrastającego 
z tej samej cebulki Po około 9 – 12 miesiącach nowy włos 
wypycha stary z mieszka włosowego. Wtedy zobaczysz 
pełen efekt przeszczepu włosów. 

Czy moje włosy będą wyglądać naturalnie?
Oczywiście! Jedną z głównych zalet transplantacji włosów 
metodą FUE za pomocą NeoGraft® jest naturalny wygląd 
nowych włosów. NeoGraft® 2.0 wykorzystuje technikę 
zwaną „No Touch”. Urządzenie zasysa całe unity, po 
czym bardzo precyzyjnie je implementuje, dzięki czemu 
wyglądają w pełni naturalnie. 



Tradycyjna metoda transplantacji włosów opiera się na 
chirurgicznym usunięciu fragmentu skóry z tyłu głowy pacjenta, 
rozdzieleniu cebulek, a następnie wszczepieniu włosów  
w docelowym miejscu.  Ta metoda jest bolesna,  wymaga długiej 
rekonwalescencji i może pozostawiać nieestetyczne liniowe blizny, 
które zdradzają, że wykonano zabieg przeszczepu włosów. 
Urządzenie NeoGraft® wykorzystuje minimalnie inwazyjną 
technologię polegającą na poborze pojedynczych mieszków 
włosowych z obszarów odpornych na utratę włosów 
(zazwyczaj tył głowy powyżej karku). Metoda ta nosi nazwę 
Follicular Unit Extraction (FUE).Następnie włosy wszczepiane 
są w miejscu, które wymaga uzupełnienia.  Zabieg ten nie 
pozostawia blizny, jest bardziej komfortowy, a pacjent dużo 
szybciej wraca do swoich zajęć i obowiązków.  Niezależnie 
od płci pacjenta metoda NeoGraft® jest skuteczna we 
wszystkich rodzajach włosów i daje naturalnie wyglądające 
rezultaty.  Dzięki temu nikt się nie dowie, że twoje gęste włosy 
są wynikiem transplantacji
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JAK TO DZIAŁA? Metoda tradycyjna - blizna po przeszczepie

Po pobraniu frag-
mentu skóry z
głowy pozostaje
wyraźna blizna 
pozabiegowa.

Nauralny wygląd i
brak blizny liniowej
po przeszczepie
urządzeniem
NeoGraft®.

NeoGraft® Metoda FUE - brak blizny liniowej


